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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às oito 
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do 
Decreto n. 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
005/2015, cujo objeto visa a Contratação de Serviços de Profissionais 
Especializados em Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Assistência Social, 
Fonoaudiologia e Educador  Físico para atendimento da demanda das Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação do Município de Pimenta/MG. Mostrou interesse 
em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento os 
seguintes profissionais: MARLICE APARECIDA OLIVEIRA TOMÉ, Assistente 
Social, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 027.913.246-82 e RG nº 
12.150.948 SSP/MG, residente e domiciliada na Avenida Jair Leite, nº1.317, 
Bairro JK, na cidade de Pimenta/MG, telefone: (37)9918-7913; DANIELA 
CRISTINA VENCESLAU, Educadora Física, pessoa física inscrita no CPF sob o 
nº 120.946.396-22 e RG nº 15.443.203 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua 
Totonho Costa, nº 217, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, telefone: 
(37)9804-4519; FELIPE MACEDO RESENDE, Odontólogo, pessoa física inscrita 
no CPF sob o nº 095.861.626-48 e RG nº 13.598.433 SSP/MG, residente e 
domiciliada na Rua Hidelbrando Clarck, nº 246 Bairro Antônio Lara, na cidade de 
Pimenta/MG, telefone: (37)9914-5063; GABRIELA ESPÍNDOLA BITENCOURT 
LOPES DA SILVA, Psicóloga, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
097.944.056-47 e RG nº 146.819.938 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua 
Professora Mariana Gonzaga, nº 429; Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, 
telefone: (37)9130-4462; PABLO LUIZ TEIXEIRA GOMES DE MORAES, 
Psicólogo, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 080.895.066-58 e RG nº 
151.002.55 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Professora Mariana 
Gonzaga nº429, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, telefone: (37)9111-
6964; ZAIRA SABRINA DE OLIVEIRA NICOLAU, Psicóloga, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 076.627.706-21 e RG nº  SSP/MG, residente e 
domiciliada na Rua Iguatama; nº 610; Bairro São Judas Tadeu, na cidade de 
Arcos/MG, telefone: (37)8817-3717; SARA CRISTINA TERRA, Psicóloga, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 082.642.546-16 e RG nº 15.764.667 
SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Getúlio Vargas, nº 874; Bairro Centro, 
na cidade de Piumhi/MG, telefone: (37)9952-2463; PRISCILA VIEIRA MELO, 
enfermeira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 086.317.186-96 e RG nº 
15.554.109 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Alpinópolis, nº 272; Bairro 
Lagoa de Trás, na cidade de Piumhi/MG, telefone:  (37)9987-0286; BETHANIA 
CRISTINA DE SOUZA, enfermeira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
076.726.056-23 e RG nº 8.059.981 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua 
Ramiro Júlio Ferreira, nº600; Bairro Dona Vicentina, na cidade de Piumhi/MG, 
telefone: (37)9907-7106; KEILA DE FÁTIMA MIRANDA, enfermeira, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 050.957.176-03 e RG nº 12.472.460 SSP/MG, 
residente e domiciliada na Rua Celso Gonçalves, nº 440; Bairro Centro, na cidade 
de Pimenta/MG, telefone:(37)9949-4077 e MARÍLIA VIEIRA MEDEIROS, 
enfermeira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 110.922.556-30 e RG nº 
17.918.830 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Avenida Jair Leite, nº668; 
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Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, telefone: (37)9984-4406. Dando início à 
Sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando o 
(s) licitante (s). Terminado o credenciamento foi recebido o (s) envelope (s) 02 
(proposta (s) comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do 
envelope 02 referente à (s) Proposta (s) Comercial (s). Após análise verificou-se 
que a (s) proposta (s) escrita (s) atenderam todas exigências do edital. Verificou-
se também que todos os licitantes apresentaram a proposta em formato digital. 
Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores 
preços apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de 
Apuração de Vencedores”, composto de uma página que faz parte integrante 
desta ata. Mesmo com a insistência do Pregoeiro não houve apresentação de 
lances verbais para os itens 01 (odontólogo), 04 (Educador Físico) e 05 
(Assistente Social). Os demais itens houve a apresentação de lances verbais 
conforme relatório retro. Em análise do preço apresentado e o termo de 
referência, constatou-se que o mesmo encontra-se dentro do preço que vem 
sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço 
definido para esta licitação sendo o (s) licitante (s): MARLICE APARECIDA 
OLIVEIRA TOMÉ, Assistente Social, DANIELA CRISTINA VENCESLAU, 
Educadora Física, FELIPE MACEDO RESENDE, Odontólogo, GABRIELA 
ESPÍNDOLA BITENCOURT LOPES DA SILVA, Psicóloga, PABLO LUIZ 
TEIXEIRA GOMES DE MORAES, Psicólogo e KEILA DE FÁTIMA MIRANDA, 
enfermeira declarado (s) previamente vencedor (s) do certame. Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da 
documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a 
documentação apresentada pelo (s) licitante (s): MARIA EMÍLIA RODRIGUES, 

LEILA FAGUNDES SILVA, PFG MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – ME e MEDCATE 
LTDA – ME estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, todas foram 
declaradas habilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Desse modo o Pregoeiro 
adjudica o objeto do presente Pregão às licitantes: MARLICE APARECIDA 
OLIVEIRA TOMÉ, DANIELA CRISTINA VENCESLAU, FELIPE MACEDO 
RESENDE, GABRIELA ESPÍNDOLA BITENCOURT LOPES DA SILVA, PABLO 
LUIZ TEIXEIRA GOMES DE MORAES e KEILA DE FÁTIMA MIRANDA, 
enfermeira totalizando a presente licitação o valor global de R$91.860,00 
(noventa e um mil, oitocentos e sessenta reais). Para os itens 06 e 08 não 
houve nenhum licitante interessado, sendo portanto, frustrados neste certame. 
Ato contínuo, delibera-se por devolver aos licitantes ZAIRA SABRINA DE 
OLIVEIRA NICOLAU, SARA CRISTINA TERRA, PRISCILA VIEIRA MELO, 
BETHANIA CRISTINA DE SOUZA e MARÍLIA VIEIRA MEDEIROS os envelopes 
03 (habilitação) devidamente lacrados tendo em vista que estes licitantes não 
lograram vencedores de nenhum dos itens da licitação. O pregoeiro delibera-se 
por não adjudicar o objeto do certame aos licitantes, nesta sessão, para que a 
análise do jurídico ocorra antes da Adjudicação. Registra-se nesta ata que os 
licitantes Bethânia Cristina de Souza e Marília Vieira Medeiros precisaram se 
ausentar da sessão antes do encerramento e, portanto não pode assinar/rubricar 
esta ata e alguns dos documentos apresentados. Em nada mais havendo a tratar, 
o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 
aprovada vai assinada por quem de direito. 


